KIRKEBLADENE I DANMARK

KIRKENYT
MARTS – AUGUST 2020

PRÆSTETANKER

ENDNU EN NY OVERSÆTTELSE???
Hvorfor nu det? Det var min første tanke, da
jeg læste om projektet.

og så en ny, samlet oversættelse af Det Gamle
Testamente, som har været i gang siden 2013.

Jeg er jo selv vokset op med oversættelsen fra
henholdsvis 1931 (GT) og 1948 (NT) og skulle
vænne mig til at arbejde med den autoriserede oversættelse fra 1992 i min studietid (i øvrigt den første samlede danske oversættelse i
385 år).

Oversættelsesprojektet er forløbet på den måde, at hvert skrift i Det Gamle Testamente er
blevet oversat af en hebraiskkyndig teolog og
gennemarbejdet sprogligt af en danskkyndig,
hvorefter en redaktion har sikret den sproglige
røde tråd gennem hele Det Gamle Testamente.
Endelig er ’Den Nye Aftale’ blevet nyrevideret.

Senere er ”Den Nye Aftale” (2007) og ”Biblen
på hverdagsdansk” kommet til sammen med
en lang række gendigninger bl.a. Bjarne
Reuters ”Bogen”.
Har vi ikke nok? var således min tanke. Men
jeg måtte jo finde ud af, hvad den kunne og
har læst mig til følgende på bibelselskabets
hjemmeside:

Bibelen 2020 er en ny samlet oversættelse
af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog –
oversat af eksperter i græsk og hebraisk og
bearbejdet af forfattere og sprogfolk med
indgående kendskab til moderne dansk.
Den udkommer den 20. marts 2020
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Den nye bibel baserer sig på en revideret
udgave af Den Nye Aftale, der udkom i 2007,

Alle, har arbejdet ud fra fire enkle punkter. Bibeloversættelsen skal være:
Forståeligt, uden noter
Mundret, ikke slang
Smukt, gerne poetisk, men ikke ’gammeldags’
Rigt varieret – med respekt for tekstens forskellige genrer
Bibelen 2020 er ikke, på samme måde som
en autoriseret bibeloversættelse, forpligtet
på den kirkelige sprogbrug og salmetradition. Den forsøger i stedet at gengive
meningen i de hebraiske grundtekster ved
hjælp af ord og udtryksmåder, der er alment forståelige på nudansk. Og så egner den sig godt til at blive læst højt.
Ordet ’bibel’ er sprogligt beslægtet med ordet
bibliotek. Og det er ikke noget tilfælde. For
Bibelen er som et bibliotek, hvor der findes

mange og meget forskellige typer af tekster,
genrer og stillejer. Derfor afspejler oversættelsen i Bibelen 2020 også de forskellige
genrer i Bibelen; fortællestoffet, poesien,
lovteksterne og så videre. Som læser må man
gerne opleve, at der er forskel, og samtidig
gør sproglig variation helt grundlæggende
læsningen mere spændende for læseren.
Således beriget med baggrundsviden, tænker jeg, at det giver god mening. Især har vi
manglet moderniseringen af teksterne fra det
gamle testamente, således at de kunne bruges f.eks. til gudstjenester for og med børn og
unge, hvor de oprindelige oversættelser kunne være svære at forstå og fortolke.
Det skal understreges at den autoriserede
oversættelse fra 1992 stadig vil blive brugt
ved søndagens almindelige højmesser.
Men jeg glæder mig til at læse Bibelen 2020,
og hvem ved om det kunne give anledning til
en studiekreds, hvor der kunne arbejdes med
sammenligning.
Bettina Reese Tonnesen

FRA MENIGHEDSRÅDET

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
I december måned foregik der meget omkring
kirken.

Torsdag den 23. januar var der opstarts –
spaghetti – gudstjeneste for minikonfirmander.

dende, hvornår den kan påbegyndes, men det
bliver ikke før efter konfirmationerne.

Gudstjenesten den 1. december, første søndag i
advent var ekstra festlig, da den nye messehagel
blev taget i brug. Den er bare så smuk.

Den 7. februar mødtes Den åbne Familie første gang i 2020, og den 6. marts er der atter
sammenkomst i Den åbne Familie. Jeg skal lave
maden sammen med Ellen og Vagn. Der står i
programmet, at der er tilmelding til mig, men
jeg kan være svær at træffe, så der kan også tilmeldes til Ellen, tlf. 9782 2932 eller 2374 6735.

Et Nyt År er godt i gang, når det nye Kirkenyt
udkommer, og vi kan se frem til mange gode
timer sammen.

Samme dag kl. 14.00 var der julemarked i
Sognegården. Der blev serveret gløgg og æbleskiver, og derefter var der lotteri med fine
præmier. Efter julemarkedet var der julekoncert i kirken med koret: Side by side v/ Sisse
Skovbakke. En fin optakt til julemåneden.
Overskuddet fra julemarkedet endte på 6080,00
kr., som er afsendt til sygeplejeskolen i Ndolage.
Den 9. december var der endnu en koncert. Denne gang med Lemvig Musikskoles
Harmoniorkester.
Så er vi nået til den 12. december, hvor der var
senioreftermiddag. Det var en hyggelig eftermiddag med Bingo, gløgg og æbleskiver.
Den 1. januar - nytårsdag var der gudstjeneste
kl. 16.00, og bag efter en lille sammenkomst i
Stiernhielm, hvor vi ønskede hinanden: Et godt
Nytår.

Der er mange højdepunkter i kirkeåret, men maj
måned er helt særlig, da der er konfirmation
den 2. og 9. maj. Altså to festdage. På menighedsrådets vegne vil jeg ønske konfirmanderne
og deres forældre rigtig hjertelig tillykke med
dagen og de bedste ønsker for de unges fremtid.
Året i år er også et særligt år, da der er menighedsrådsvalg. Der afholdes et offentligt orienteringsmøde tirsdag den 12. maj sammen med
det årlige menighedsmøde. Det vil blive annonceret i dagspressen, og selvfølgelig stå på hjemmesiden.

”Foråret så sagte kommer” hedder Kaj Munks
erindringsbog. Den er værd at læse.
Ja, det gør foråret, og det er dejligt, at vi går
mod lyse tider – længere dage. Det varer ikke
længe, inden det begynder at pible frem, og
pludselig er der lysegrønne blade på træerne.
Det får mig til at tænke på salmen:

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.
Kirsten Carstensen, formand.

Ved menighedsmødet i november blev der orienteret om kirkerenoveringen. Det er spæn-
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Bagerst: Fenja, Victoria, Anna, Lucas, Iben.
Forrest: Frida-Marie, Lærke, Kaj, Mille.
På billedet mangler: Klara, Lea og Anna-Selma.

MINIKONFIRMANDERNE ER BEGYNDT...
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Selv om det kan være svært at konkurrere med de mange tilbud, der er til børn i 3.
klasse både i SFO, sportsklubber og musikskolen og ikke mindst med en computer eller
en telefon, så turde vi alligevel indbyde til
muligheden for at blive minikonfirmand.

Palmesøndag slutter forløbet igen med en
gudstjeneste, der skyder påsken i gang med
børnenes hjælp - Efter gudstjenesten er der
en lille sammenkomst i Sognegården, hvor
diplom for gennemført undervisning overrækkes.

Foreløbig har 12 børn taget imod tilbuddet
om nogle hyggelige onsdag eftermiddage,
hvor de skal synge og være kreative med
Lisbeth, høre historier fra biblen, opleve
kirken og kirkegården med Bettina og ikke
mindst spise Kathrines gode kage eller andet
godt.

Vi byder velkommen til
Kaj, Lærke, Marie, Lea, Frida-Marie Klara,
Victoria, Fenja, Anna, Lucas, Iben og MilleEmilie.

KIRKELIV

SE MIN KJOLE
- eller rettere se kirkens nye messehagel
1. søndag i advent kunne jeg tage kirkens nye messehagel i brug.
Det hele begyndte som et ønske da Nørlem havde 25. års jubilæum som
selvstændigt sogn i 2015.
Herefter fulgte først en indsamling af midler og siden mange gode
snakke med Lene Abildgård Knudsen, for vi var i menighedsrådet rørende enige om, at det var hende, opgaven skulle lægges i hænderne på.
Lene tog vores udfordring op og har sendt disse ord med om sine overvejelser om både farve- og symbolvalg:

Skitseforslag til Messehagel.
Nørlem Kirke.
Om baggrunden for skitseforslag
En violet/rød messehagel.

Messehagelens farve er violet, som betyder; anger, bod og
bedring – eller bod, eftertanke og lidelse. Den bruges derfor
i kirkeåret på 1-4 søndag i advent, nytårsaften og nat, søndag septuagesima og seksagesima, 1-3 & 5 søndag i fasten,
midfaste-søndag, Palmesøndag og almindelig bededag.
Den røde farve står for ildens, blodets og kærlighedens farve. Rødt kan
også være ”Guds farve” og symbolisere hans kærlighed. Den røde messehagel bruges 1. Og 2. pinsedag og 2. juledag: Sct. Stefans martyrdag.

På messehagelens ryg har jeg placeret en krans/cirkel med fire stjerner og 12 små torne.
Dette symbol kan leder tankerne hen til advent og fasten/
langfredag.
Stjerner er hentet fra prædikestolens lydhimmel og fra ”våbenskjold” på alterskranken.
Foran på messehagelen har jeg placeret en lille korsform med ildtunger.
Tre i en varm orange farve og en i rød – Sct. Stefans dag 2. juledag.
Formen er inspireret også fra knæfald og prædikestol.
Om farvevalget
Den violette farve glider over i det rødlige, som også passer til
korets mange farver. Striberne – brun/orange prøver jeg at få til
at passe til de i forvejen brun/orange farver på alter/bord.

Guldstriberne holder sammen på det hele.
Foerstoffet foreslås violet/rødligt.
Lene Abildgaard Knudsen,
Ikast oktober 2018
Således skrev altså Lene om denne smukke klædning, I her kan se – Vi
er meget glade for resultatet!!

Om symbolvalget
Da jeg fik opgaven på en violet messehagel, blev der også sagt, at
den også gerne måtte kunne bruges som en rød messehagel.

Det er jo to forskellige tider i kirkeåret og opgaven har da også givet en del udfordringer.
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ARRANGEMENTER

SKÆRTORSDAG AFTEN SPISER VI SAMMEN

SENIOREFTERMIDDAG

- En god tradition med rødder langt tilbage

Under præsten æbletræ

Tilbage til før Jesu fødsel fejrede jøderne deres
påske på den samme dag hvert år - de fejrede
den for at huske på ”udfrielsen fra Egypten” at de slap ud af fangenskabet.

Menuen bliver ikke helt som ovenfor, men Jette
og Jens-Kristian Byskov har igen i år lovet, at
der bliver serveret lam med behørigt tilbehør
og et glas rødvin.

Skal vi ikke håbe på godt vejr...

Måltidet skulle indtages stående og helst i rejseklæder, og det skulle bestå af lam, bitre urter
og usyret brød.

Når vi har nydt denne hovedret, vil vi bevæge os op i kirken og holde en gudstjeneste kl.
19.30. Gudstjenesten vil blandt andet omfatte
altergang og alterrydning.

Jesus holdt også påskemåltid med sine disciple
- det sidste måltid han fik - og hvor han som
bekendt indstiftede det, der i dag er vores nadverritual.
Det er værd at mindes, så selvom vores påske flytter sig, efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn, så vil vi også i Nørlem kirke fejre skærtorsdag ved at spise sammen i
Sognegården kl. 18.00.

Efter denne vil der, igen i Sognegården, blive
serveret kaffe og dessert.
Pris for hele herligheden 75 kr for voksne
og 35 kr. for børn under 14 år.
Af hensyn til køkkenet er tilmelding til spisning
nødvendig på tlf. 97 82 35 90 eller mail brto@
km.dk senest palmesøndag

Torsdag d. 18. juni kl. 14.00-16.00
...når vi afholder vores traditionelle senior sommerhygge.
Alle sognets seniorer indbydes til en hyggelig eftermiddag med kaffe, kage, bingo, historie og naturligvis masser af sang.
Vi er mange men vi vil gerne være flere, så
tag din nabo/genbo, gode ven under armen
og kom glad - det er så hyggeligt, og så er
det gratis og helt uden tilmelding, men en
god chance for at være sammen med andre
seniorer i et uforpligtende fællesskab
Vi afholder arrangementet i præstegårdshaven eller Sognegården alt efter vejr og vind.

FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG!
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Hvert år 2. pinsedag mødes flere og flere sogne
i Anlægget til en friluftsgudstjeneste, der skiftevis afholdes ved solopgang og på et mere humant tidspunkt.

Gudstjenesten holdes i et samarbejde mellem Lemvig/Heldum, Nørlem, Hove/Hygum/
Tørring, Nørre Nissum, Gudum/Fabjerg og
Tangsøkirkerne.

I skrivende stund er tidspunktet endnu ikke
fastlagt, men mon ikke det bliver til almindelig
gudstjeneste tid – Hold øje med hjemmeside og
ugeavisen

Gudstjenesten er stadig i planlægningsfasen,
så vi kan ikke røbe så meget, men vi håber alligevel, at I vil komme og nyde udsigten over
fjorden til tonerne af vores smukke pinsesalmer
m.m.

De næste

GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

bliver:

VEJGUDSTJENESTER
Aftengudstjenester med musikalsk indhold
Vej-gudstjeneste er, som I tidligere har kunne læse, et nyt forsøg i
Nørlem, og premieren blev en succes, da vi tirsdag d 5. november havde inviteret beboerne på Torsvej til en aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe og kage i Sognegården.
Når man sådan inviterer uden tilmelding er spændingen stor. Alle beboerne havde fået en invitation i deres postkasse, så vi holdt vejret:

25. FEBRUAR
for Frejasvej
26. MARTS
for Nylund og Vester Lemtorp
Det var rart at mærke, at der fra deltagerne var tilfredshed med omfanget af gudstjeneste og tidspunkt.
Idéen om vej-gudstjenesten har baggrund i ønsket om at se nogle af
dem, der ikke finder tid om søndagen til at komme til gudstjeneste.
Måske kan det få nogen til at komme, når de kender dem, de skal sidde ved siden af på kirkebænken, og så giver det mulighed for at få en
snak med naboen over kaffen bagefter.

Kommer der 10, eller kommer der 70, eller skal vi gå slukøret hjem?
Det skulle vi absolut ikke, for der kom cirka 35 beboere fra Torsvej til
arrangementet.
Det var en god fremmødeprocent. Antallet svarede ca til, hvad der
kommer fra hele sognet til en normal søndagsgudstjeneste, så procentdelen var jo noget større her.
Da det jo var et helt nyt tiltag, måtte Torsvejs beboere også svare på
en masse spørgsmål fra sognepræsten bl.a om tidspunkt, form og lignende.

Ved Gudstjenesten var det beboere fra vejen, der læste nogle af teksterne, ligesom der var åbnet mulighed for at vælge salmer eller bidrage på anden måde musikalsk.
Da ideen blev taget så godt imod på Torsvej vælger vi at lade stafetten
gå videre allerede i februar og marts, således at vi kan komme op på 4
vejgudstjenester om året, for at det ikke skal tage for mange år at nå
sognet rundt.
Selvfølgelig vil der være veje, der er så små, at de bliver slået sammen
med nabovejen/vejene.
Vi glæder os!

FRILUFTSGUDSTJENESTE - Musik i præstegårdshaven
At holde gudstjeneste i præstegårdshaven, med
god mad og dejlig musik, er blevet en god tradition – og vi har efterhånden fundet ud af at rykke rundt i den store have og finde læ, alt efter
hvorfra vinden blæser.
Igen i år vil der, når vi når frem til sommer, blive
tændt op i grillen, hvor kødet vil blive tilberedt
og serveret sammen med godt tilbehør - og
mon ikke der skulle være en enkelt pølse at slutte af på - ingen grillaften uden……

Medbring selv service, noget at sidde på, og
hvad I måtte have lyst til at drikke.
HUSK varmt tøj! da det kun er i tilfælde af silende dagsregn eller stiv kuling fra vest, at vi rykker
indendørs.
Da vi skal have mad, musik og ferie til at falde i
hak, har vi i skrivende stund ikke fastsat en dato, men det skal nok komme både på hjemmesiden og i avisen.
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KONFIRMANDHOLD 2020

SOGNETS BØRN OG UNGE

KONFIRMATIONER 2020
33 unge har valgt at lade sig konfirmere på de to første lørdage i maj
så vi kan sige TILLYKKE til:
DEN 2. MAJ KONFIRMERES:

DEN 9. MAJ KONFIRMERES:

Klokken 9.30
Amalie Puk Dahl Brun
Mikkel Buus Hansen
Oscar Clemmensen Iversen
Rasmus Kirk Jørgensen
Miamaja Krogh Kjær
Mikkel Kücza Knudsen
Emma Løhde Rye
Eskild Byg Venø

Klokken 9.30
Ida Agergaard
Clara Stensgaard Henriksen
Simon Alexander Iversen
Ida Filsø Jakobsgaard
Silas Broe Lund
Noah Mollerup Møllgaard
Laura Nørby Sønderskov Olesen
Naja Brinch Skaanning
Ida Agger Weibel

Klokken 11.30
Frederik Mollerup Bach
Malte Kongsgaard Graversgaard
Ida Holm Jakobsen
Rasmus Løkke Jespersen
Sine Kudsk Kristensen
Frederik Freund Juelsgaard Lind
Silje Randel Nyengaard
Astrid Andersen Spanggaard

Klokken 11.30
Matthias Gregersen Hansen
Tobias Bank Jakobsen
Malou Lise Bergmann Jensen
Sebastian Ørts Jensen
Josephine Højbjerg Lauridsen
Gabriel Noí Proppè Lorentsen
Mathias Lundhøj
Alberte Damtoft Vinther

2. MAJ HOLD 1

Bagerst: Oscar, Amalie, Mikkel, Eskild.
Forrest: Mikkel, Emma, Miamaja, Rasmus.

2. MAJ HOLD 2

Bagerst: Malte, Frederik, Silje, Ida . Forrest: Rasmus, Sine, Astrid.
På billedet mangler: Frederik.

9. MAJ HOLD 1

Bagerst: Clara, Simon, Ida, Naja. Forrest: Silas, Ida, Ida, Laura.
På billedet mangler: Noah.

9. MAJ HOLD 2
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Bagerst: Gabriel, Tobias, Alberte. Forrest: Matthias, Sebastian, Malou.
På billedet mangler: Josephine og Mathias.

SOGNETS BØRN OG UNGE

I de forgangne år har det været en fast del af konfirmandundervisningen, at vi har været ude at gå sammen på en ”Livsvandring”.

KONFIRMANDERNE
FÅR BESØG FRA
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Torsdag d. 27. februar

Og vi går naturligvis igen i år.

Karavanens besøg er optakt til indsamlingen d. 8. marts

Lige som sidste år går vi en lørdag, hvilket skulle gøre det muligt at
finde flere frivillige medvandrere f.eks. blandt forældrene.

Besøget bliver afviklet som workshops af unge frivillige volontører,
fra Folkekirkens Nødhjælp, der alle har levet sammen med nogle af
verdens fattigste mennesker og oplevet konsekvenserne af klimaforandringerne.

AT VANDRE MED KONFIRMANDER
Enestående mulighed for et stykke frivilligt
arbejde med mening.

Vi kan på det varmeste anbefale, at konfirmandforældre og andre
voksne går med og får en dejlig dag og et fortroligt møde med de
unge.
Vi skal bruge en voksen for hver femte konfirmand, dvs. at med 33
konfirmander, skal vi gerne have 6-7 stykker, men der kan altid bruges ekstra hænder.
Samtale og refleksion er nøgleord for Livsvandringen. Det lykkes, når
der er kvalificerede voksne medvandrere med på turen, hvorfor vi
opfordrer frivillige medvandrere til at støtte op om turen og gå med
de unge og få en snak med dem undervejs.
Som kristne har vi en grundfortælling. Vi tror, at turen ender godt.
Og det gør den. Vi slutter i Nørlem kirke, men selve ruten er hemmelig– ligesom i det virkelige liv, kommer vi ikke altid til at gå den
lige vej – eller det går måske ikke som planlagt, der kommer måske
uforudsete udfordringer.

Temaet for #TagDel-Karavanen 2020 er klimaforandringer, verdensmål og næstekærlighed.
Undervejs i besøget inddrages konfirmanderne gennem leg, personlige fortællinger og billeder.
De unge får derigennem indsigt i hverdagen for børn og unge i
verdens fattigste lande - en hverdag, der er helt anderledes, end
den danske.
Det plejer at være en dag med både sjov, alvor og læring for konfirmanderne.

#TAGDEL

Så send en mail til brto@km.dk eller ring på 97823590, hvis du har
lyst til at hjælpe ved dette arrangement.
Der vil blive afholdt et kort informationsmøde for medvandrere i
ugen op til arrangementet, så man er ”klædt på” til turen.
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MARTS
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 1. MARTS
1. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 8. MARTS
2. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen &
konfirmander.
”Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp”*
SØNDAG DEN 15. MARTS
3. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 22. MARTS
Midfaste
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 29. MARTS
Mariæ bebudelses dag
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen

KFUM OG KFUK
TIRSDAG DEN 3. KL. 19.30
Voksenaften
Sted: Ågade 5
Emne: ”Bøn og meditation”- en magisk kraft?
Foredragsholder: Provst Poul
Erik Knudsen, Ikast
LØRDAG DEN 14. MARTS
Forårsstævne (særskilt program)

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE

KONFIRMANDER

FREDAG DEN 6. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Præst blandt nordmænd og samere”
Foredragsholder: Sognepræst
Ole Vinther, Gudum/Fabjerg
Ole vil fortælle og vise billeder fra en tilværelse som ”vildmarkspræst”.
Mad: v/ Kirsten Carstensen,
Ellen & Vagn Olesen
Tilmelding: Kirsten 9782 1616
el. Ellen 9782 2932.

SØNDAG DEN 8.
Konfirmanderne deltager i indsamlingen.

SOGNEAFTEN
TORSDAG DEN 31. MARTS KL. 19.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Mit grænseland - genforeningen i
100 år”
Foredragsholder: Sognepræst
Hans Ole Krebs Lange
10. februar var det 100 år siden, at halvdelen af Sønderjylland stemte for at
blive dansk igen. Men der opstod også
både et dansk og et tysk mindretal.
Denne aften vil Hans Ole fortælle om
Sønderjyllands historie og hvordan den er
knyttet sammen med hans egen historie.

KIRKEHØJSKOLE
ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 19.30
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Sted: Trans kirke
Emne: ”Den gode ensomhed”
Foredragsholder: Sognepræst
Bettina Reese Tonnesen, Nørlem

TORSDAG DEN 12. KL. 19.30
Konfirmandforældremøde
Sted: Sognegården
TORSDAG DEN 21. KL. 9-14
”Livsvandring”* – konfirmanderne
fra Nørlem går sammen med andre
konfirmander og en flok voksne
Startsted: Tørring kirke
Medvandrere er meget velkommen
Henvendelse til sognepræsten

MANDAGSKLUB
MANDAG DEN 9. KL. 14.00-16.00
Sted: Stjernhjelm
MANDAG DEN 23. KL. 14.00-16.00
Sted: Stjernhjelm

ALLE HJEM
ONSDAG DEN 18. KL. 19.30
Møde i alle kredse

LANDSINDSAMLING
TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP*
SØNDAG DEN 8. MARTS
efter gudstjenesten
Indsamlere kan melde
sig til Indsamlingsleder
Ole Margon.

APRIL
GUDSTJENESTER
ONSDAG DEN 1. APRIL
Kl. 10.00 Påskegudstjeneste
i børnehavehøjde*
SØNDAG DEN 5. APRIL
Palmesøndag
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
Familiegudstjeneste Minikonfirmandafslutning
TORSDAG DEN 9. APRIL
Skærtorsdag
Kl. 19.30 ved Bettina Reese Tonnesen*
FREDAG DEN 10. APRIL
Langfredag - liturgisk gudstjeneste
Kl. 10.30 ved. Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 12. APRIL
Påskedag
kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
MANDAG DEN 13. APRIL
2. Påskedag
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 19. APRIL
1. søndag efter Påske
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 26. APRIL
2. søndag efter Påske
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen

*Se omtale andetsteds i bladet

DEN ÅBNE FAMILIE

MANDAGSKLUB

FREDAG DEN 3. KL. 18.30
Sted: Sognegården
Emne: ”Oplevelser som ung betjent i København”
Foredragsholder: Kurt Kjeldsen
Kurt Kjeldsen er pensioneret fra
Holstebro Politi. Han vil bl.a.
fortælle om de mange forskelligartede og ofte pudsige opgaver jobbet
bød på dengang i Hovedstaden.
Mad: v/ Ruth & Harry Mæng, Birgit & Erik
Bitsch
Tilmelding: Birgit 9788 4491

MANDAG D. 6. KL. 14.00-16.00
Sted: Stjernhjelm
MANDAG D. 20. KL. 14.00-16.00
Sted: Stjernhjelm

ALLE HJEM
ONSDAG D. 15. KL. 19.30
Møde i alle kredse

KFUM OG KFUK
TIRSDAG DEN 7. KL. 19.30
Voksenaften
Sted: Ågade 5.
Emne: ”Lidelsen” - gennem musik og salmer/sange
Foredragsholder: Musikterapeut ved hospice
Lone Leuchtmann, Lemvig

PÅSKE-BØRNEGUDSTJENESTE*
FOR BØRNEHAVERNE,
DAGPLEJERE M.FL..

ONSDAG DEN 21. KL. 17.00
Menighedsrådsmøde
Sted: Sognegården

ONSDAG DEN 1. KL. 10.00
Sted: Kirken
Vi får fornøjelsen af besøg fra børnehave
og vuggestue. Det er helt særligt at fortælle bibelhistorie i den højde, så vi glæder os
til besøget. Og som tidligere vil det også
her være muligt for børnenes bedsteforældre eller oldeforældre at deltage.

MINIKONFIRMANDAFSLUTNING*

PÅSKEMÅLTID*

MENIGHEDSRÅDET

SØNDAG DEN 5. APRIL
efter gudstjenesten
Sted: Sognegården
Hyggeligt samvær for minikonfirmander og
forældre. Spisning og uddeling af diplomer.

TORSDAG DEN 9. APRIL KL. 18.00
Sted: Sognegården
Alle interesserede inviteres til fællesspisning af
lam m.m. inden gudstjenesten. Pris: 75,- kr
Tilmelding: Sognepræsten 9782 3590
eller på mail brto@km.dk.
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MAJ
GUDSTJENESTER
LØRDAG DEN 2. MAJ
Kl. 9.30 ved Bettina Reese Tonnesen
KONFIRMATION - 7. A
Kl. 11.30 ved Bettina Reese Tonnesen
KONFIRMATION 7. A
SØNDAG DEN 3. MAJ
3. søndag efter Påske
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

*Se omtale andetsteds i bladet

KFUM OG KFUK

MANDAGSKLUB

TIRSDAG DEN 5. MAJ KL. 19.30
Voksenaften
Sted: Ågade 5.
Emne: ”Det gode fællesskab”
Foredragsholder: Tidl. Seminarierektor
Henrik Sommer, Struer

MANDAG DEN 4. KL. 14.00-16.00
Sted: Stjernhjelm

KONFIRMANDER
MANDAG DEN 4. KL. 9.00

FREDAG DEN 8. MAJ
Store Bededag
Kl. 10.30 Fællesgudstjeneste
i Gudum Kirke*
v/ Leo Toftgaard & Bettina Reese
LØRDAG DEN 9. MAJ
Kl. 9.30 v/ Bettina Reese Tonnesen
- KONFIRMATION - 7. B
Kl. 11.30 v/ Bettina Reese Tonnesen
- KONFIRMATION 7. B
SØNDAG DEN 10. MAJ
4. søndag efter Påske
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

TORSDAG DEN 24. MAJ
5. søndag efter påske
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
TORSDAG DEN 31. MAJ
Pinsedag
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen
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ALLE HJEM
ONSDAG DEN 20. KL. 19.30
Møde i alle kredse

MANDAG DEN 11. KL.9.00
Vi begynder BLÅ Mandag med
morgenmad i Sognegården

MENIGHEDSRÅDET
TIRSDAG DEN 12. MAJ
Der afholdes orienteringsmøde
om det forestående valg til menighedsrådet - følg med i dagspressen og på kirkens hjemmeside.

FÆLLESGUDSTJENESTE
I GUDUM*
ST. BEDEDAG . 8. MAJ KL. 10.30
For første gang afholdes der en fælles gudstjeneste for Nørlem Nr Nissum Gudum og
Fabjerg. Det er startskuddet til et lidt tættere
samarbejde de 4 sogne imellem om fx større
arrangementer.

SØNDAG DEN 17. MAJ
5. søndag efter påske
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 21. MAJ
Kristi Himmelfart
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

MANDAG DEN 18. KL. 14.00-16.00
Sted: Stjernhjelm

UNDER PRÆSTENS
ÆBLETRÆ*
TORSDAG DEN 18. JUNI KL. 14-16
Sted: Sognegården
En hyggelig eftermiddag for sognets seniorer

Der vil ikke være gudstjeneste i Nørlem denne dag, så start bilen og kom til Gudum kirke.

JUNI

*Se omtale andetsteds i bladet

GUDSTJENESTER
MANDAG DEN 1. JUNI
2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Anlægget
Kl. ??.?? ved flere af provstiets præster *
(hold øje med hjemmesiden)
SØNDAG DEN 7. JUNI
Trinitatis søndag
kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen

INDSAMLING 2020
GÅ FOR DEM, DER ER HÅRDEST RAMT
AF KLIMAFORANDRINGERNE

SØNDAG DEN 14. JUNI
1. søndag efter Trinitatis
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen *

Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser,
ødelæggende mudderskred og smadrede
livsgrundlag.

SØNDAG DEN 21. JUNI
2. søndag efter Trinitatis
kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

I verdens fattigste lande sætter klimaforandringerne deres tydelige spor. Ikke om fem
år eller om ti år – men lige nu og her!

SØNDAG DEN 28. JUNI
3. søndag efter Trinitatis
10.30 ved Iben Tolstrup

Befolkningerne i de ramte lande har hårdt
brug for hjælp, og derfor går pengene fra
Folkekirkens Nødshjælps indsamling i år til
ofrene fra klimakrisen.
Og du kan gøre en forskel ved at gå med,
når vi i Nørlem sogn går fra dør til dør sammen med resten af landet:

MANDAGSKLUB
MANDAG DEN 15. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm
MANDAG DEN 29. KL. 14.00
Sted: Stjernhjelm

Hvornår: Søndag d. 8. marts 2020
Hvor: I dit lokalområde
Hvordan: Du tilmelder dig hos Ole Margon
på tlf. 3127 0151
Indsamlingen er en social komsammen
Ikke nok med at du hjælper mennesker i
nød, men som indsamler bliver du en del af
en enorm gruppe mennesker, der har én ting
til fælles – et ønske om at samle penge ind
til dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Du får en dejlig dag med masser af skridt på
skridttælleren og en masse hygge og kaffe
sammen med de andre indsamlere i dit lokalområde, når du er kommet godt gennem
din rute.
Det går pengene fra indsamlingen til:
•
Træplantning – træer giver skygge og liv
•
Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser
•
Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
•
Vandpumper og vandrensningsanlæg,
der sikrer familier rent drikkevand
•
Nye afgrøder, der kan overleve i det nye
klima

GÅ MED D. 8. MARTS –
HVERT SKRIDT TÆLLER
Igen i år er indsamlingen til en obligatorisk
del af konfirmandundervisningen, sådan
som det også bruges i andre sogne. Vi ved
godt, at vi altid vil kollidere med områdets
store gymnastikopvisning, der både berører
indsamlere, og dem vi vil besøge på vores
ruter.
Netop derfor er der brug for flere, der vil bidrage til en givende søndag på tværs af generationer og grænser.
Tag en ven med – eller hele din familie - og
se, hvem der samler mest ind!
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JULI

*Se omtale andetsteds i bladet

GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 5. JULI
4. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 12. JULI
5. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup
SØNDAG DEN 19. JULI
6. søndag efter Trinitatis
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen
SØNDAG DEN 26. JULI
7. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

ARRANGEMENTERFREDAG

SCT. NICOLAI TJENESTEN
En folkekirkelig samtaletjeneste
i samarbejde med Kirkens Korshær
TELEFON: 70 120 110
Du behøver ikke at gå alene med dine problemer.
En samtale vil mange gange kunne løse op
for problemerne.
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt.
Intet fortælles videre.

Ingen planlagte arrangementer i Sognegård
og Stjernhjelm udover kirkekaffe.

Ingen spørger om navn, adresse eller cpr.nr.
Du kan tale med os om det, du ønsker.
Alle kan henvende sig.

Jeg holder fri hver mandag, endvidere
fredag i lige uger og lørdag i ulige uger
- Endvidere 18.-25. maj.
Sommerferien holdes 22. juni – 17. juli
begge dage inkl.
De pastorale opgaver varetages i mit
fravær af sognepræst Iben Tolstrup,
der kan træffes på tlf. 97 83 61 29
eller mail ito@km.dk
Mvh. Bettina Reese Tonnesen
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MENIGHEDSRÅDSVALG
2020
Lidt mere om Valg til menighedsrådet
Her er hvad kirkeministeriet skriver om dette
års valg:
Der afholdes en valgforsamling den
3. tirsdag i september, hvor menighedsrådets medlemmer vælges.
Valgforsamlingen afholdes i det enkelte
sogn.
I 2020 er det tirsdag den 15. september.
I en periode på fire uger efter valget er der
mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste
med stillere.
I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne
fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra
den (eller de) nye lister.
Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes
tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.
I 2020 er det tirsdag den 17. november.
I kan læse meget mere om valget i næste
kirkenyt, men overvej allerede nu, om det
ikke kunne være noget for dig at træde ind
i rådet.

AUGUST

*Se omtale andetsteds i bladet

GUDSTJENESTER

ET BIBELSK MÅLTID

SØNDAG DEN 2. AUGUST
8. søndag efter Trinitatis
Kl. 9.00 ved Bettina Reese Tonnesen

Der findes ingen rigtige opskrifter i bibelen, men mangen en
kogebogsforfatter har forsøgt sig med at finde bibelske måltider med større eller mindre held.

SØNDAG DEN 9. AUGUST
9. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

Her følger en opskrift, der år efter år har lært konfirmanderne
at slå op i bibelen. Det er nødvendigt undervejs at bruge fantasien en smule, da man f.eks ikke kan komme kage i kage.

SØNDAG DEN 16. AUGUST
10. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30 ved Bettina Reese Tonnesen

Opskriften er afprøvet på sidste konfirmandlejr og smager aldeles dejligt, hvis man kan lide en god ”svampet” krydderkager. Prøv jer frem

SØNDAG DEN 23. AUGUST
11. søndag efter Trinitatis
Kl. 10.30 ved Iben Tolstrup

1½ dl Salmernes Bog 55,22 (sidste ingrediens).
225 gram Jeremias Bog 6,20 (mærkeligt, ukendt ord*).

TORSDAG DEN 27. AUGUST
KL. 17.00
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste

1 spsk 1. Samuels Bog 14,25.
3 stk Jeremias Bog 17,11.

ARRANGEMENTER

150 g 1. Samuels Bog 30,12 (sidste ingrediens).

TORSDAG DEN 27. AUGUST
Konfirmandindskrivning

40 g Nahums Bog 3,12 (hakkede).

Sted: Sognegården
Hyggeligt samvær med nye konfirmander og
deres forældre efter gudstjenesten.

ANNONCE
Skulle der blandt sognets beboere være
nogle, der har lyst til at være med til at gøre vores kirke endnu smukkere til forårets
og sommerens gudstjenester, så efterlyser
graveren en flok, der der kunne tænke sig
at levere alterbuketter fra haven. Så tøv ikke med at kontakte Heidi på tlf 23748449,
hvis det er noget for dig.

• Pisk de første 3 ingredienser
til en cremet konsistens.
• Tilsæt Jeremias 17:11 - ét ad
gangen under stadig piskning.
• Tilsæt derefter
1. Samuel 30:12,
Nahum 3:12
4. mos 17:23
og pisk igen.
• Bland
1. Sam 1:24,
Ord 7:17,
3. Mos 2:13
Amos 4:5
og pisk det i.
• Til sidst røres de 3
tsk Dommerbog 4:19
godt i dejen.
• Fyld blandingen (dejen er
ret fast) i en lille bradepandeform og bag kagen
ved 175 gr. i ca. 20 min.

350 g 1. Samuels Bog 1,24 (første ingrediens).

NB Husk at bruge 1992
bibeloversættelsen ellers går det helt galt.

1 tsk Ordsprogenes Bog 7,17 (sidste ingrediens).

(*Calmus - svarer til brun farin )

1 knivspids 3. Mosebog 2,13.

(+ det der skal til for at få
kagen til at hæve – b…p…..)

30 g 4. Mosebog 17,23 (hakkede).

1 tsk Amos Bog 4,5 (brug fantasien / spørg præsten+).
3 tsk Dommerbogen 4,19.
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